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INLEDNING 
 

Medlemmar i Sundsvalls Slalomklubb (föräldrar, barn, ungdomar, tränare) skall 
känna till Sundsvall Slalomklubbs värdegrunder, verksamhetsbeskrivningar och 
stötta verksamhetens utvecklande efter sin egen bästa förmåga. 
 
Klubbens mål är att vara en attraktiv klubb för både barn, ungdomar, tränare och 
föräldrar inom alpin skidsport. För att klubben skall kunna vara framgångsrik år 
efter år krävs det engagerade barn, ungdomar, tränare och föräldrar. Till 
engagemanget behöver vi en solid grund av gemensamma värderingar och en 
acceptans till att klubben behöver vara i ständig förändring för att utvecklas och 
kunna bibehålla och öka klubbens attraktionskraft i framtiden. 
 
Sundsvall Slalomklubb grundläggande utgångspunkt är att det behövs både bredd 
och elit för att uppfylla målet. Med elit menar vi åkare i äldre ålder och med bredd 
menar vi att vi vill ha många åkare i alla åldrar som älskar skidåkning och utövar 
sporten efter bästa förmåga. 

1 KLUBBENS MÅLBILD 
 

 

 Det ska vara roligt att åka skidor i Sundsvalls Slalomklubb.  

 Alla medlemmar ska känna sig välkomna och vara delaktiga i verksamheten. 

 SSLK skall satsa så att vi får både "bredd och elit" 

 Skidintresset och trivseln i klubben ska göra att ungdomar efter junioråldern 
fortsätter att vara aktiva inom SSLK. Då som åkare, sparring till yngre åkare, 
tränare eller ledare.  

 Alla tränare, ledare och övriga engagerade föräldrar ska erbjudas lämpliga 
utbildningsmöjligheter för att kunna utföra sitt engagemang på bästa möjliga 
sätt. 

 Vi skall alla inom klubben arbeta för att Sundsvalls Slalomklubb är och förblir 
en av de ledande klubbarna inom den alpina skidsporten. 
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2 KLUBBENS VÄRDERINGAR & FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 

De värderingar som presenteras nedan anser vi är grunden för att vår klubb ska 
fungera väl och skapa goda förutsättningar till att alla medlemmar ska trivas och 
utvecklas i en positiv och kreativ miljö. 
 
 

Ömsesidig Respekt – Ansvar – Sammanhållning 
 
Vi vill skapa en bra verksamhet och klimat i klubben. Då är det viktigt att vi som 
medlemmar bemöter varandra på ett sådant sätt som vi själva skulle vilja bli 
bemött på. Det leder till förtroende, respekt och en bra gemenskap som skapar 
samhörighet och en god klubbgemenskap. 
 
 

Åkare 
 
Som åkare förväntas av dig att du visar hjälpsamhet mot dina träningskamrater 
tränare, lagledare, föräldrar, back-personal och alla andra som bidrar med sitt 
engagemang. 
 
Vad menar vi med ömsesidig respekt, ansvar och sammanhållning i exempel; 
 

• alltid använda en trevlig ton 

• alltid hälsa när du kommer till träning 

• alltid passa tider och ansvara för att ha med rätt utrustning till träning 

• alltid ta väl hand om nya åkare och hjälpa dem till rätta 

• alltid vårda klubbens material 

• aldrig trängas i lift- eller ban-kö 

• alltid ta eget ansvar vid instruktioner och övningar 

• alltid ställa upp om en träningskamrat, tränare eller andra i klubben ber om 
hjälp 

• alltid avsluta med att säga hej då vid träningens slut 
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Tränare & Åkare tillsammans 
 
Klubbens tränare har som mål att skapa en miljö där träning och inlärning kan 
fungera på ett bra och trevlig sätt, så att du som åkare ska ges bästa möjlighet att 
utvecklas utifrån dina förutsättningar. Detta förutsätter att det finns ett samarbete 
mellan dig som åkare och tränare. Åkaren och tränaren måste ha känslan och 
inställningen att man samarbetar och arbetar mot samma gemensamma mål.  
 
Vad menar vi med samarbete mellan tränare och åkare i exempel; 
 

• att du som tränare alltid ser varje individ utifrån sina egna förutsättningar 

• att du som tränare alltid månar lika mycket om alla barn 

• att du som åkare, accepterar de instruktioner som din tränare ger 

• att om du som åkare har frågor om din åkning tar du upp det med din 
tränare 

• att du som åkare accepterar lagd bana och inte klagar högljutt på dålig 
bana, gropigt, fel käpp etc. 

 
 

Föräldrar, Tränare & Åkare tillsammans 
 

• att du som förälder bör undvika att lägga dig i under träning, då det är 
tränare och åkare som ska ha uppmärksamhet tillsammans.  

• Finns synpunkter på träning mm., ser vi att detta tas direkt med berörda 
personer i konstruktiv anda i första hand eller med huvudtränare i klubben, 
efter avslutad träning. 

• Föräldrar ser vi som en fantastik resurs till att hjälpa till runt träningen med 
att t ex. ploga, bära käpp, servera dryck och komma med glada tillrop. 

 
 

Förberedelser inför träning och tävling 
 
Klubben är väl medveten om att barn och ungdomar utvecklas väldiga olika och på 
olika sätt och vi arbetar därför långsiktigt med vår träning och tävlingsverksamhet. 
Klubben vill hjälpa alla åkare att utvecklas efter bästa förmåga. Klubben förväntar 
sig att varje åkare gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. Var väl 
förberedd och lyssna på tränarnas instruktioner, för att din träning och tävling ska 
bli så bra som möjligt. 
 
Vad menar vi med åkares ansvar och förberedelser, i exempel: 
 

• Veta när och var samling sker 
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• Veta vilken disciplin som ska åkas på träning/tävling 

• Veta vilken utrustning som förväntas behövas 

• Lyssna på instruktioner  

• Vara aktiv, uppmärksam och visa intresse 

• Vara en god kamrat och bidra till god stämning i gruppen 
 
 

Förebilder 
 
Alla medlemmar i klubben representerar föreningen och är vårt ansikte mot 
omvärlden. 
 
Klubben lägger stort värde vid varje medlems ansträngning och förväntas göra sitt 
yttersta utifrån sina egna förutsättningar samt vara goda ambassadörer för vår 
klubb. Åkarna förväntas uppträda sportsligt och visa kamratanda. 
 
Vad menar vi med det, som exempel: 
 

• Uppträd artigt och tacka vid prisutdelningar 

• Uppmuntra laget och stötta dina kamrater 

• Uppträd sportsligt och trevligt mot alla andra slalomklubbar 

• Som åkare går tävlingar bättre eller sämre och besvikelse och aggressioner 
kan förekomma. Det är dock viktigt att besvikelse och eventuella 
aggressioner hålls under kontroll och att du får tänka att det tillhör sporten 
och att nya chanser kommer att komma. Missar man mycket eller litet i en 
bana får man försöka kämpa sig tillbaka och göra det bästa av situationen. 

• Får vi ingen placering i första åket, kör vi alltid, när det är möjligt, ett andra 
åk. Det ger en bra träningsmöjlighet och samtidigt visar du ett sportsligt 
uppträdande och agerar som en bra förebild för andra åkare. 

• Som åkare, tränare, lagledare, förälder är du klubbens ambassadör var du 
än befinner dig. 

 
 

Åtgärder 
 
Klubben har möjlighet att agera mot medlemmar som inte handlar eller uppför sig 
i enlighet med klubbens värderingar och kan vid upprepande tillfällen bli ett 
ärende för klubbens styrelse att hantera. Klubbens strävan och ambition är dock 
att tillsammans med föräldrar, tränare och åkare alltid lösa varje uppkommen 
händelse. 

 


